
ENLLAÇOS D’INTERÈS CITATS PELS PONENTS: 
 
La resolució aprovada pel Parlament Europeu el 21 de gener de 2021 sobre l'acés a un habitatge 
dignes i assequible per a tots, que va defensar davant del plenari l'eurodiputada Kim Van 
Sparrental la podeu trobar al següent enllaç: 
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_EN.html?s=09 
 
La regulació estatal, aprovada el 6 d'octubre de 2021, dels ajuts a la rehabilitació a que ha fet 
esment el Jordi Mas és el Reial Decret 853/2021 , pel qual es regulen els programes d'ajuts a la 
rehabilitació residencial. Enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16233 
 
Enllaços a alguns dels documents, pactes i directrius que afecten a la rehabilitació i 
descarbonització de l'edificació a que està fent esment la Dolores Huerta a la seva ponència: 
European Green Deal: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 
Renovation Wave (Onada de rehabilitacions):  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0638aa1d-0f02-11eb-bc07-
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF. 
 
Enllaç a l'Estratègia de Rehabilitació Energètica en el Sector de l'Edificació a Espanya (ERESEE 
2020): https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf 
 
Més informació sobre els aspectes constructius (ecologia i eficiència energètica) de la promoció 
d'habitatge cooperatiu Cirerers que està exposant el Diego Carrillo, al lloc web de Celobert, 
estudi responsable del disseny del projecte: https://celobert.coop/projecte/cirerers/ 
 
Més informació de la intervenció de rehabilitació i regeneració urbana al barri de Sant Elm 
d'Arenys de Mar (memòria del projecte, fases,..) al lloc web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar al 
següent enllaç: https://arenysdemar.cat/marc.php?id=580 
 
Enllaç al vídeo editat per Nasuvinsa sobre el programa de rehabilitació energètica al barri de 
Txantrea de Pamplona al que ha fet esment l'Ana Bretaña: 
 https://www.nasuvinsa.es/ficheros/rehabilitacion/txantrea.mp4 
 
Més informació del projecte Hàbitas d'ISGlobal en el que participa la Diputació de Barcelona, 
liderat per la investigadora Carlota Sáenz de Tejada, que intenta demostrar amb evidències 
empíriques la interrelació entre deficiències en les condicions d'habitabilitat d'un habitatge i 
l'estat de salut de les persones que hi resideixen al següent enllaç: 
 https://www.diba.cat/es/web/hua/llistabutlletins/-/newsletter/53599666/105/345491543/-
joemquedoacasa-habitatge-i-salut-en-temps-de-pand%C3%A8mia 
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